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মক্কা কি দারুল-হারব হতে পাতর? 

শায়খ ইমাম হামাদ কবন আকেি (রহঃ)(১)তি োর সমসামকয়িিাতল এিজন 

প্রশ্ন িতরকিতলা  

যে,মক্কা ও এর যলািজতনর বযাপাতর ইসলাতমর হুিুম িী হতব?  শায়খ উত্ততর 

কনতের িথাগুতলা বতলকিতলন(২)- 

আল্লাহ  সুবহানাহু ওয়া ো’আলা বতলন, 

 َ ﴾٣٢ْمَتَنا ۖ إِنَََك أَنَت الَْعلِيُم الَْحِكيُم ﴿قَالُوا ُسْبَحانََك ََل عِلَْم لََنا إََِلَ َما عَلَ  

োরা বলল, েুকম পকবত্র, আমরা যিান কিিুই জাকন না, েতব েুকম ো আমাতদরতি 

কশকখতয়ি (তসগুতলা বযকেে) কনশ্চয় েুকমই প্রিৃে জ্ঞানসম্পন্ন, 

যহিমেওয়ালা।(সূরা বািারাঃ ৩২)(৩) 

বেতমাতন মক্কার বযাপাতর যে প্রশ্নকি উতেতি যসকি হল- “মক্কা কি এখন দারুল-

ইসলাম নাকি দারুল-িুফর?” 

এ বযাপাতর আল্লাহ র অনুগ্রতহ আকম আমার মোমেকি জানাকি। 

আল্লাহ  সুবহানাহু ওয়া ো’আলা মানুষ সৃকির পর যথতি েুতে েুতে োতদরতি 

কশখাতনার জনয নবী রাসুলেণতি সেয দ্বীন সহিাতর পৃকথবীতে পাকেতয়তিন। 

প্রকেকি দ্বীন এর মূল কিকত্ত কিল োওহীদ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া 

সাল্লাম)তিও আল্লাহ  ো’আলা ঐ এিই োওহীতদর কিকত্তর উপর প্রকেকিে 

ইসলাতমর দাওয়াে যদওয়ার জনয পৃকথবীতে পাকেতয়কিতলন। োওহীতদর মূল 

কশক্ষাকি হল “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” একিতি মুতখ স্বীিার িরা ও িাতজর মাধ্যতম 

বাস্তব রূপ প্রদান িরা। বান্দা এিমাত্র আল্লাহ  িাড়া আর িারও ইবাদে িরতব 
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না। আল্লাহ  িাড়া আর িারও িাতি যদায়া িরতব না বা কিিু োইতব না। এখাতন যে 

ইবাদে বা যদায়া(৪) এর িথা বলা হতি োতি ৫কি িাতে িাে িরা োয়- 

১. খাওফ (আল্লাহ  ো’আলাতি িয় িরা) 

২. রাজা (আল্লাহ  ো’আলার কনিি হতে আশা িরা) 

৩. োওয়ািিুল (আল্লাহ  ো’আলার উপড় িরসা িরা) 

৪. ইনাবাহ (আল্লাহ  ো’আলার িাতিই েওবা িরা ও োর িাতি কফতর আসা) 

৫. থাবহ (আল্লাহ  ো’আলার জনযই উৎসেত িরা) 

৬. সালাে (আল্লাহ  ো’আলার িাতি যদায়া িরা/ আল্লাহ  ো’আলার জনয নামাজ 

পরা) 

ইবাদতের িতয়িকি রূপ বা প্রিারতিদ রতয়তি (৫)। োওহীতদর কশক্ষার ১ম শেত 

হল এই সিাল প্রিাতরর বা রুতপর ইবাদে এিমাত্র আল্লাহ  ো’আলার জনযই 

িরতে হতব। যিউ েকদ এই ই বাদতের মতধ্য অনয িাউতি বা কিিুতি শকরি িতর 

োহতল োর ইবাদে িবুল হতব না। যিননা যে যিান ধ্রতণর ইবাদে িবুল হওয়ার 

পূবতশেত হল যসকি এিমাত্র আল্লাহ  ো’আলার জনয হতে হতব। 

কদ্বেীয় শেত হল, নবীকজ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম) এর আনুেেয 

িরতে হতব। োর আতদশ-কনতষধ্গুতলা যমতন েলতে হতব, যিািবড় সিল কবষতয় 

োর কবোর যমতন কনতে হতব। কেকন যে আসমাকন শকরয়াহ কনতয় এতসকিতলন োর 

আনুেেয িরতে হতব। দ্বীতনর যমৌকলি ও যেৌণ সিল কবষতয় োর আতদশ- 

কনতষতধ্র আনুেেয িরতে হতব। 

োহতল যদখা োতি যে, প্রথম শতেতর মাধ্যতম কশরিতি অস্বীিার িরা হতি। কশরি 

ও োওহীদ এিসাতথ থািতে পাতর না। আর কদ্বেীয় শেত কবদআেতি অস্বীিার 
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িরতি। কবদআে ও নবীকজ (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ 

এিসাতথ হতে পাতর না। 

সুেরাাং যে বা োরাই উপতরর দুইকি শতেতর বযাপাতর জ্ঞান অজতন িরতব, অকজতে 

জ্ঞান অনুোয়ী আমল িরতব এবাং যলািজনতি দাওয়াে কদতব োরাই সকেি পতথ 

আতি বতল ধ্রা হতব। পৃকথবীর যেতিাতনা প্রাতের যে যিান শহতরর যলািজন েকদ 

উপতরর শেত অনুোয়ী জ্ঞান অজতন িতর, যস অনুোয়ী আমল িতর ও এই হি 

পতথর কদতি দাওয়াে যদয় এবাং োরা এই পতথ েতল োতদর সাতথ বন্ধুত্ব রাতখ ও 

এই পতথর কবতরাকধ্োিারীতদর সাতথ শত্রুো যপাষণ িতর েতবই োরাই হতব 

‘মুওয়াহ কহকদন’। আর এরাই হতি সকেি পতথর অনুসারী। 

আর েকদ যিান শহতর িয়াবহিাতব কশরি িকড়তয় পতর যেমন, আল্লাহ এর িাতি 

োওয়ার বদতল োরা েকদ ক্বাবা, মািাতম ইব্রাকহম, হাকেম, নবীেণ ও পুণযবান 

সালাফতদর িাতি যদায়া িতর বা োয় োহতল যসখাতন ইসলামী পকরতবশ িাতয়ম 

আতি এমনিা বলার আর অবিাশ যনই। েকদ যদখা োয় যস শহতর প্রিাশয কশরি 

এর পাশাপাকশ কশরি প্রিাশ পায় এমন িাজিমত কবদযমান যেমন, বযকিোর, সুদ, 

নানা রিতমর জুলুম, সুন্নাহ যি বাদ কদতয় ধ্মততরাকহো ও কবদআতের প্রেলন যবতড় 

োয় োহতল যস শহরতি আর দারুল ইসলাম বতল েণয িরা োতব না। 

েকদ যস অঞ্চতলর কবোর বযবস্থা আল্লাহর আইতনর পকরবতেত জাকলম শাসি(৬) ও 

মুশকরিতদর প্রকেকনকধ্(৭) িেৃতি রকেে আইন দ্বারা পকরোকলে হয় এবাং িুরআন- 

সুন্নাহ বযকেতরতি অনয যিান মেবাতদর কদতি যলািজনতি আহবান জানাতনা হয় 

েতব যসই অঞ্চলতি দারুল িুফর বলার পকরকস্থকে তেকর হতয় যেতি। আর েকদ যস 

অঞ্চতলর শাসি োওহীতদর ধ্ারি-বাহিতদর প্রকে শত্রুো যপাষণ িতর এবাং 

োতদরতি ও োতদর দ্বীনতি পৃকথবী যথতি কনকশ্চহ্ন িতর কদতে োয় েতব দ্বীতনর 

বযাপাতর অল্পকিিু জ্ঞান থািতলও যিউ এই অঞ্চতলর দারুল িুফর বতল েণয 

হওয়ার বযাপাতর যিান সতন্দহ প্রিাশ িরতবন না। এখন এই অঞ্চল পৃকথবীর 
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যেতিাতনা প্রাতেই যহাি না যিন উপতরাক্ত লক্ষণ প্রিাকশে হতল োতি দারুল 

িুফর বতলই েণয িরা হতব। 

আর উপতরাক্ত কসদ্ধাতের বযাপাতর আপকন েকদ প্রমাণ খুজতে োন োহতল সমগ্র 

িুরআতনই এর স্বপতক্ষ অতনি প্রমাণ পাতবন। এিাড়া উলামাতদরও এ বযাপাতর 

ঐিমে রতয়তি। আর একি অেযে প্রতয়াজনীয় ইলম। গুরুতত্বর কদি যথতিও এই 

ইলম এর অবস্থান উপতড়র কদতি। আর োই প্রতয়াজনীয়ো ও গুরুত্বতি প্রাধ্ানয 

যদওয়ার িারতণ সিল উলামারাই এ বযাপাতর জ্ঞান রাতখন। 

যে এ িথা বতল থাতি যে, 

“এখাতন যিান এিকি অঞ্চল দারুল িুফর হওয়ার জনয যে সিল কশরতির 

উপকস্থকের িথা শেত কহতসতব বলা হতয়তি যসগুতলা (মক্কার আশপাতশর) যবদুইন 

যেণীর যলািতদর মতধ্য যদখা োয়। মূল শহতরর (মক্কার) যলািতদর মতধ্য এগুতলা 

যেমন এিিা যদখা োয় না।” োর জনয আমার উত্তরকি হল- 

প্রথমে , এই ধ্রতণর িথা োরা বতলন োরা অহাংিারবশে বা বাস্তবোর বযাপাতর 

জ্ঞাতনর স্বল্পোর িারতণ এই িথা বতল থাতিন। এিথা সবাই জাতন যে এই যবদুইন 

যেণীর যলাতিরা ক্বাবা, মািাতম ইব্রাকহম ও হাকেতমর কনিি োওয়া ও এর কদতি 

অনযতদর আহবান িরা মূল শহতরর বাকসন্দাতদর (মক্কার বাকসন্দা) িাি যথতিই 

কশতখতি। োরা োওহীতদর অনুসারী ও োতদর যশানার মতো িান আতি োরা সবাই 

এগুতলা জাতন ও শুনতে পায়। 

কদ্বেীয়ে, উপতরর ঘিনাকি প্রকেকিে সেয হওয়ার পতর এই দায় মক্কাবাসীর উপর 

না কদতয় শুধ্ুমাত্র যবদুইন যেণীর বাকসন্দাতদর উপর োকপতয় যদওয়ার যিান সুতোে 

যনই। আমার িাতি খুবই অবাি লাতে যে শহতর আপনাতদর োওহীতদর 

বকহঃপ্রিাশ িরার স্বাধ্ীনো যনই, আপকন আপনার দ্বীনতি পূণতিাতব প্রিাশ 

িরতে পাতরন না, আপনাতি আপনার নামাজ আড়াল িরতে হয় এইজনয যে 

যসখাতন এমন শাসিতোিী কবদযমান োরা এই দ্বীনতি ও এই দ্বীতনর 
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অনুসারীতদরতি ঘৃণা িতর ও শত্রুো যপাষণ িতর যেমন িূকমতি দারুল িুফর 

বলার বযাপাতর যিান বুকদ্ধমান মানুতষর যিান সাংশয় থািার প্রশ্নই আতস না। 

ক্বাবা, মািাতম ইব্রাকহম বা হাকেতমর িাতি সাহােয োয় ও এর কদতি মানুষতি 

আহবান িতর এমন িাউতি োওহীতদর অনুসারীতদর (মুওয়াহকহদীন) যিউ েকদ 

এই িথা বতল যে “তহ আদম সোন, আল্লাহ  িাড়া আর অনয িারও িাতি কিিু 

োওয়া োতব না ও এর কদতি মানুষতি আহবান িতরা না”। অথবা েকদ এই িথা 

বতল যে, “েুকম এিজন মুশকরি” োহতল আমরা কি যদখতে পাই? োওহীতদর 

অনুসারীতদর এই িথা গুতলা কি স্বাধ্ীনিাতব বলতে যদওয়া হয় নাকি এগুতলা 

বলার িারতণ োরা অনযতদর দ্বারা ষড়েতের স্বীিার হয়? 

োই আসুন এ িথা স্বীিার িতর যনই যে, োরা োওহীতদর অনুসারীতদরতি এিাতব 

বাাঁধ্া যদয় যস কনতজতি যিানিাতবই োওহীতদর অনুসারী দাকব িরতে পাতর না। 

আল্লাহর শপথ যস োওহীতদর অথতই বুতে না। যস রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর দ্বীন 

প্রকেিার যিান িাতজ সাহােযও িরতি না। 

এমন ঘিনা কবরল যে, কশরতি কলপ্ত এিজন বযকক্ত আতরিজন কশরতি কলপ্ত 

বযকক্ততি এই বতল দাওয়াে যদয় যে, “আপনারা দ্বীন ইসলাতম কফতর আসুন” 

অথবা “িবরস্থাতন কনকমতে এই িাোতমা ধ্বাংস িরুন এবাং আপনাতদর জনয আল্লাহ  

বযেীে অনয িারও িাতি যিান কিিু োওয়ার অনুমকে যনই “। আর এিথা েকদ 

যিও বতল েখন এই কশরতি কলপ্ত যলািজন কি ো যমতন যনয়? নাকি োতদর 

আেরণ যেমন হতয় োয় যেমনিা মক্কার িুরাইশবাসী নবীকজ (সাঃ) এর সাতথ 

িতরকিতলা? 

আল্লাহর শপথ এই সিল কশরতি কলপ্ত যলািজন োওহীতদর অনুসারীতদর প্রকে 

িুরাইশবাসীতদর মেই অেযাোর- কনেতােন োলায় যেমনিা োকলতয়কিল নবীকজ 

(সাঃ) এর উপর। আল্লাহর শপথ, অতনি যক্ষতত্র অেযাোর ও কনেতােতন োরা 

িুরাইশবাসীতিও িাকড়তয় োয়।(৮) 
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আর েকদ এই অঞ্চলতি আমরা দারুল ইসলাম বতল দাকব িকর েতব যিন আপকন 

এই সিল কশরতি কলপ্ত যলািজনতি ইসলাতমর কদতি ডািতিন না? যিন 

োতদরতি িবতরর উপর কনকমতে স্থপকেগুতলা ধ্বাংতসর আহবান িরতিন না? যিন 

োতদরতি কশরতি আিবর  ও এর অনযানয রূপগুতলা যিতড় দ্বীন ইসলাতম আসার 

আতদশ িরতিন না?(৯) 

আর েকদ আপকন োতদর নামাজ পড়া, যরাজা রাখা, হজ্জ পালন িরা ও সাদািা 

িরা(১০) যদতখ সাংশতয় পতর োন োহতল আসুন যদতখ আকস ইকেহাস এ বযাপাতর 

কি বতল- 

মক্কাতে ইব্রাকহম আল খকলল (আঃ) এর যিতল ইসমাইল (আঃ) এর মাধ্যতম 

োওহীতদর কদতি দাওয়াে শুরু হতয়কিতলা। মক্কাবাসী এই োওহীতদর উপর যবশ 

কিিুিাল অিল কিতলন। এরপর আমর ইবন লুহায়(১১) এর মাধ্যতম মক্কাতে 

কশরতির সূেনা ঘতি। আতস্ত আতস্ত পুতরা জাকেরােুল আরতব এই কশরি কবস্তার 

লাি িতর। আমর ইবন লুহায় এর আনা মূকেততি পূজার মাধ্যতম মক্কাবাসী মুশকরতি 

পকরণে হয় েকদও োতদর মতধ্য েখতনা ইব্রাকহম (আঃ) এর দ্বীতনর(১২) কিিু 

অাংতশর অকস্তত্ব কবদযমান কিল। োরা মূকেতপূজার পাশাপাকশ েখতনা হজ্জ পালন 

িরতো, হাজী ও হাজীতদর বাইতরও অতনিতি োরা সাদািা প্রদান িরতো। 

এিাড়াও অনযানয অতনি িাল গুণ োতদর মতধ্য কিল। আবদুল মুত্তাকলতবর িকবো 

ইকেহাতসর বইগুতলার মাধ্যতম আমাতদর িাতি এতস যপৌাঁতিতি। আমরা যদখতে পাই 

যসখাতন কেকন হাকেতদর ঘিনা (সূরা ফীল এর ঘিনা)খুব সুন্দর িাতব েুতল 

ধ্তরতিন। োহতল যদখা োতি মক্কার যস সময়িার বাকসন্দাতদর মতধ্য ইব্রাকহম 

(আঃ) এর দ্বীতনর অাংশকবতশষ এবাং অনযানয িাল গুণাবলীর েেতা থািার পরও 

োরা মুসকলমতদর িাোতর থািতে পাতরনকন। শুধ্ু কশরতির উপকস্থকে থািার 

িারতণ োতদরতি মুশকরি বতল যঘাষণা যদওয়া হতয়তি ও োতদর িূকমতি ‘দারুল 

িুফর’ বতল আখযাকয়ে িরা হতয়তি। বেতমাতন আমরা যে কশরি যদখতে পাই ো 

েখনিার কশরতির েুলনায় আরও িয়াবহ। 
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আমরা েকদ ইব্রাকহম (আলাইকহস সালাম) যথতি আরও কপিতনর ইকেহাস যদকখ 

োহতল যদখতে পাই যে, আদম (আলাইকহস সালাম) এর পর প্রায় ১০ প্রজন্ম 

পেতে মানুষ দ্বীতনর উপর অিল কিল। এরপর োতদর মতধ্য কিিু যক্ষতত্র অকেকরক্ত 

িরার প্রবনো যদখা যেল। োরা োতদর সময়িার বা পূবতবেতী পুণযবানতদর পূজা 

িরা শুরু িরতলা । আল্লাহর পাশাপাকশ োরা এই সিল পুণযবানতদর িাতি োওয়া 

শুরু িরতলা । এিাতব আতস্ত আতস্ত োরা কশরতির মতধ্য ডুতব যেতে শুরু িরতলা 

। এ সময় োতদরতি আবার োওহীতদর কশক্ষা যদওয়ার জনয আল্লাহ  ো’আলা  নুহ 

(আলাইকহস সালাম)তি দুকনয়াতে পাোতলন। আমাতদর জনয িুরআতন পূবতবেতী 

নবী ও োতদর উম্মােতি কনতয় যে আতলােনা িরা হতয়তি যসগুতলা খবু িালিাতব 

অধ্যয়ন িরা উকেে। এই ঘিনাগুতলাতে আমাতদর জনয গুরুত্বপূণত কশক্ষা 

রতয়তি।(১৩) 

এরপর আমরা হুদ (আলাইকহস সালাম) এর জীবনীতে যদখতে পাই যে কেকন োর 

িওমতি এিমাত্র আল্লাহ  ো’আলার ইবাদে িরার কদতি যডতিতিন। এখাতন 

এিিা যখয়াল িরার মতো কবষয় হল হুদ (আলাইকহস সালাম) এর িওম আল্লাহ  

ো’আলার ইবাদে িরার িথা অস্বীিার িরতো না। োরা আল্লাহ  ো’আলার 

পাশাপাকশ অনযানযতদরও ইবাদে িরতো। কিন্তু োওহীতদর মূলকিকত্ত হল এি 

আল্লাহ  ো’আলা বযেীে আর িারও ইবাদে িরা োতব না। োই হুদ (আলাইকহস 

সালাম) োতদরতি অনয সিল ইলাহ বাদ কদতয় ইবাদতের সিল যক্ষতত্র এি 

আল্লাহ  সুবহানাহু ওয়া ো’আলার ইবাদে িরার আহবান জানান। ইব্রাকহম 

(আলাইকহস সালাম) এর যক্ষতত্রও এিই ঘিনা। োর িওম আল্লাহতিই ইবাদে 

িরতো কিন্তু পাশাপাকশ অনযতদর ইবাদতের যোেয মতন িরতো। ইব্রাকহম 

(আলাইকহস সালাম) োতদরতি এিিিাতব আল্লাহ  ো’আলার কদতি আহবান 

জাকনতয়কিতলন। 

উপতরর িথাগুতলার সারসাংতক্ষপ হলঃ েকদ যিান অঞ্চতল আল্লাহ  সুবহানাহু ওয়া 

ো’আলার পাশাপাকশ অনয িারও ইবাদে িরা হয় যসিা ইবাদতের যে যিান 

স্বরূতপই যহাি না যিন, এই কশরতির বযাপারকি েকদ সবার কনিি স্পি হতয় োয় 
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এবাং যলািজন এই কশরতির কদতিই মানুষতি আহবান িতর, প্রতয়াজতন এই 

কশরিতি প্রকেকিে িরার জনয েুদ্ধ িতর েতব যসই অঞ্চল দারুল ইসলাম থািার 

যোেযো হারাতব। আর েকদ পকরকস্থকে এমন দাড়ায় যে কশরতি কলপ্ত এই সিল 

বযকক্তরা োওহীতদর অনুসারীতদর প্রকে শত্রুো যপাষণ িতর এবাং োওহীতদর কদতি 

কফতর আসার আহবানতি প্রেযাখযান িতর েতব যসই অঞ্চলতি আর কিিাতব দারুল 

ইসলাম বলা োতব? আর েকদ এমন হয় এই কশরতি কলপ্ত যলািজন োওহীতদর 

অনুসারীতদর সাতথ সম্পিত যিদ িতর, োতদরতি অকিশাপ যদয়, োতদরতি 

খাওয়াকরে বতল আখযাকয়ে িতর এবাং বতল যে োওহীতদর অনুসরণিারীরা িুল 

দ্বীতনর উপর আতি েতব যস অঞ্চল কি আর দারুল ইসলাম থািতব? আর েকদ এই 

সিল গুণাবকল এিিা অঞ্চতলর জামায়াতের মতধ্য পাওয়া োয় েকদও আসকল 

িুফফারতদর সাতথ োরা বন্ধুত্ব িতর না েবুও এই অঞ্চলতি দারুল িুফর িাড়া 

আর কি বলা োয়? 

আর এিাই হল উপতরাক্ত প্রতশ্নর পকরতপ্রকক্ষতে মাসআলা। 

এরপতরর িথা হল, 

িুরআন ও সুন্নাহ যথতি আমরা যে দকলল পাই োতে স্পি প্রমাকণে যে েকদ যিান 

মুসকলম এিিিাতব বা জামায়ােেেিাতব কশরতি কলপ্ত যিান বযকক্ত বা 

জামায়াতের িাতি আনুেতেযর ও সাহাতেযর যঘাষণা যদয় োহতল যসই মুসকলম 

বযকক্ত বা জামায়াতের উপর করদ্দার (ইসলাম যথতি যবর হতয় োওয়া) হুিুম জাকর 

হতব। 

এ কবষতয় আল্লাহ  ো’আলা বতলতিন, 

কনশ্চয় োরা যসাজা পথ বযক্ত হওয়ার পর েৎপ্রকে পৃিপ্রদশতন িতর, শয়োন 

োতদর জতনয োতদর িাজতি সুন্দর িতর যদখায় এবাং োতদরতি কমথযা আশা যদয়। 

(সূরা মুহাম্মাদ: ২৫)(১৪) 
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আল্লাহ  ো’আলা আরও বতলতিন, 

যহ মুকমনেণ, যোমরা ইহুকদ ও কিস্টানতদরতি বন্ধু কহতসতব গ্রহণ িতরা না। োরা 

এতি অপতরর বন্ধু। যোমাতদর মতধ্য যে োতদর সাতথ বন্ধুত্ব িরতব, যস োতদরই 

অেিুতক্ত। আল্লাহ  জাতলমতদরতি পথ প্রদশতন িতরন না। (সূরা মাইদাহঃ 

৫১)(১৫) 

এই কবষতয় আল্লাহ  ো’আলার কনতদতশগুতলা খুব িাল িতর যখয়াল িরুন, 

“আর যিারআতনর মাধ্যতম যোমাতদর প্রকে এই হুিুম জাকর িতর কদতয়তিন যে, 

েখন আল্লাহ  ো’আলার আয়ােসমুতহর প্রকে অস্বীিৃকে জ্ঞাপন ও কবদ্রুপ হতে 

শুনতব, েখন যোমরা োতদর সাতথ বসতব না, েেক্ষণ না োরা প্রসঙ্গােতর েতল 

োয়। ো না হতল যোমরাও োতদরই মতো হতয় োতব। আল্লাহ  যদােতখর মাতে 

মুনাকফি ও িাতফরতদরতি এিই জায়োয় সমতবে িরতবন”। (সূরা আন-কনসাঃ 

১৪০)(১৬) 

আল্লাহ  সূরা আে-োওবাতে কি বতলতিন যদখুন, 

“িলনা িতরা না, যোমরা যে িাতফর হতয় যেি ঈমান প্রিাশ িরার পর। 

যোমাতদর মতধ্য যিান যিান যলািতি েকদ আকম ক্ষমা িতর যদইও, েতব অবশয 

কিিু যলািতি আজাবও কদব। িারণ, োরা কিল গুনাহোর”। (সূরা আে-োওবাঃ 

৬৬)(১৭)  

আল্লাহ ো’আলা আরও বতলন, 

োরা িসম খায় যে, আমরা বকলকন, অথে কনঃসতন্দতহ োরা বতলতি িুফকর বািয 

এবাং মুসলমান হবার পর অস্বীিৃকে জ্ঞাপনিারী হতয়তি। (সূরা আে-োওবাঃ 

৭৪)(১৮) 

এবাং আল্লাহ  সুব হানাহু ওয়া ো’আলা বতলন, 
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“োিাড়া যোমাতদরতি এিথা বলাও সম্ভব নয় যে, যোমরা যফতরশো ও 

নবীেণতি কনতজতদর পালনিেতা সাবযস্ত িতর নাও। যোমাতদর মুসলমান হবার পর 

োরা কি যোমাতদরতি িুফকর যশখাতব”? (সূরা আল-ইমরানঃ ৮০)(১৯) 

োওহীতদর অনুসারীতদর প্রকে িাকফরতদর আেরতণর বযাপাতর আল্লাহ  সুব হানাহু 

ওয়া ো’আলা কি বলতিন যদখুন, 

“েখন োতদর িাতি আমার সুস্পি আয়ােসমূহ আবৃকত্ত িরা হয়, েখন েুকম 

িাতফরতদর যোতখ মুতখ অসতোতষর লক্ষণ প্রেযক্ষ িরতে পারতব। োরা োতদর 

িাতি আমার আয়াে সমূহ পাে িতর, োরা োতদর প্রকে মারমুতখা হতয় উতে। বলুন, 

আকম কি যোমাতদরতি েদতপক্ষা মন্দ কিিুর সাংবাদ যদব? ো আগুন; আল্লাহ  

িাতফরতদরতি এর ওয়াদা কদতয়তিন। এিা িেই না কনিৃি প্রেযাবেতনস্থল”। (সূরা 

আল-হাজ্জঃ ৭২)(২০) 

এবাং আপকন ইকেমতধ্যই এই সিল কশরতি কলপ্ত যলািজন োওহীতদর 

অনুসারীতদর সাতথ কি ধ্রতণর আেরণ িরতি ো যদতখতিন। 

ইমাম হামাদ ইবতন আকেি (রহঃ) এর বক্তবয এখাতনই যশষ হল। 

——————————- 

১. োর নাম আল-আল্লামাহ হামাদ ইবন আকল ইবন আকেি। কেকন 

নজতদর(ইরাতির) উলামাতদর অনযেম এিজন। কেকন আে-েুলাকফ এলািায় 

১২২৭ কহজকরতে জন্মগ্রহণ িতরকিতলন । কেকন আব্দুর রাহমান ইবন হাসান আল 

আশ-শাতয়খ িেৃি িতয়িকি শহতর কবোরি কহতসতব কনেুক্ত হতয়কিতলন। োর 

অতনি উপিারী যলখা রতয়তি। এগুতলার মতধ্য ইবোল আে-োনকদব, শরতহ 

কিোব আল োওহীদ ও সাকবল আল নাজাে ওয়াল কফিাি উতল্লখতোেয। োর 

িাত্রতদর মতধ্য উতল্লখতোেয িতয়িজন হল োর যিতল সাদ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবন 

আবদুল লকেফ, শাতয়খ সুলাইমান ইবন সাহমান এবাং শাতয়খ হাসান ইবন 

আবদুল্লাহ ইবন হাসান । ইমাম হামাদ ১৩০১ কহজকরতে আল-আফলাতজ 
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মৃেুযবরণ িতরন। মৃেুযিাতল কেকন ১০জন যিতল সোন যরতখ োন।োতদর 

অতনতিই পরবেতীতে কবকিন্ন এলািার কবোরি কনেুক্ত হতয়কিতলন। [ েথয সুত্রঃ 

“নজতদর উলামােন” (১/২২৮) এবাং “মাশাকহর উলামা নাজদ”(২৪৪)] 

২. এই কনবতন্ধর প্রধ্ান অাংশিুিু ইমাম হামাদ ইবতন আকেতির “মাজমু আর-

করসালাহ ওয়াল-মাসাতয়ল আন-নাজকদয়যাহ” (১/৭৪২-৭৪৬) বই যথতি 

যনওয়া হতয়তি। 

৩. সূরা আল-বািারাঃ ৩২ 

৪. এখাতন এ কবষতয় দুইকি হাকদতসর িথা আতলােনায় আতস। “তদায়া হতি 

ইবাদতের মূল অাংশ” এই হাকদসকি কেরকমকজ যথতি বকণতে (৩৩৭১)। এই 

হাকদসকি আল আলবাকন োর “েইফ সুনান আে-কেরকমকজ” (৩৬১১)তে ‘েইফ’ 

বতলতিন। এবযাপাতর আতরিকি হাকদস আতি ো যবশ শকক্তশালী। একিও কেরকমকজ 

যথতি বকণতে। হাকদসকি হলঃ” যদায়াই হতি ইবাদে”। একিতি আল আল বানী 

োর “সুনান আে-কেরকমকজ”তে সকহহ বতলতিন(২৩৭০) । 

৫. োহািুম বলতে এখাতন বান্দা োর জীবতনর সিল ধ্রতণর কবোতরর যক্ষতত্র 

োর রতবর আনুেেয িরতব যস কবষয়কি বুোতনা হতি। এ কবষতয় আবদুল আকেে 

ইবন বাে (রহঃ) বতলন,” বান্দা েেক্ষণ পেতে পকরপূণত আতবদ হতে পারতব না 

েেক্ষণ পেতে যস কনতজতি পকরপূণতিাতব োর রতবর কনিি আত্মসমপতণ িরতব। 

বান্দা েকদ োর জীবতনর কিিু যক্ষতত্র োর রবতি মাতন আর কিিু যক্ষতত্র রতবর সৃি 

যিান মাখলুিাতের আনুেেয িতর েতব যস িখতনাই পকরপূণত আতবদ হতে পারতব 

না। েখন যিান বান্দা পকরপূণত িাতব কনতজতি োর রতবর কনিি সমপতণ িরতব, 

োতি যমতন েলতব, এবাং কবোতরর জনয োর িুরআন-সুন্নাতহর অনুসরণ িরতব 

েখনই যস পকরপূণতিাতব আতবদ হওয়ার পতথ একেতয় োতব।  আর যে বা োরা 

আল্লাহ  িাড়া অনয িারও িাতি আত্মসমপতণ িরতব , আল্লাহর আইন বাদ কদতয় 

মানুতষর আইন দ্বারা কবোর োইতব বা কবোরিােত পকরোলনা িরতব েখন যস আর 

আল্লাহর উপসনািারী বতল কবতবকেে হতব না। যস হতব েখন োগুতের 
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উপসনািারী। ‘লা ইলাহা ইল্ললাহ’ বতল ঈমান আনার এিিা শেত হতল উবুকদয়যাহ 

(আল্লাহ  এিমাত্র ইবাদে পাওয়ার যোেয ও োরই ইবাদে িরতে হতব) যমতন 

কনতে হতব। োওহীদ আল-উবুকদয়যাহ মানার শেত হল বান্দাতি োগুে ও োগুকে 

কবোরবযবস্থা বজতন িরতে হতব। 

োই যহ মুসলমান িাইতয়রা, উপতড়র েথয যথতি এই িথা এিদম স্পি যে 

আল্লাহর আইন িাড়া আর অনয িারও    আইন মানা োতব না এবাং কবোর োওয়া 

ও কবোর িরা এিমাত্র আল্লাহর আইন অনুসাতর হতে হতব। আর এিা আল্লাহ  

সুবহানাহু ওয়া ো’আলার ইবাদতের এিকি শেত। এই শেত না মানতল বান্দা পকরপূণত 

িাতব আল্লাহর ইবাদে িরতি এ িথা বলা োতব না। “ [ েথযকি শাতয়খ ইবন 

বাতের “মাজমু ফেওয়া ইবন বাে” (১/৭৭-৮৪) বই যথতি যনওয়া হতয়তি] এই 

প্রসতঙ্গ িুরআতনর অবস্থান যদখুন – 

আল্লাহ  সুবহানাহু ওয়া ো’আলা বতলন, 

আপকন কি োতদরতি যদতখনকন, োরা দাকব িতর যে, ো আপনার প্রকে অবেীণত 

হতয়তি আমরা যস কবষতয়র উপর ঈমান এতনকি এবাং আপনার পূতবত ো অবেীণত 

হতয়তি। োরা কবতরাধ্ীয় কবষয়তি শয়োতনর কদতি কনতয় যেতে োয়, অথে োতদর 

প্রকে কনতদতশ হতয়তি, োতে োরা ওতি মানয না িতর। পক্ষােতর শয়োন োতদরতি 

প্রোকরে িতর পথভ্রি িতর যফলতে োয়। (সূরা আন-কনসাঃ ৬০) 

৬. এখাতন োহািুম বলতে যস সিল োগুে শাসিতদর িথা বলা হতি োরা 

আল্লাহ  ো’আলার পাশাপাকশ অনযানযতদর আনুেেয িতর। এই জাকলমরা ইসলাম 

ও মুসকলমতদর কবরুতদ্ধ েুদ্ধ যঘাষণা িতর। 

৭. এরা হতি ঐ সিল বযকক্ত োরা অেতর িুফুকর ও জায়নবাতদর ধ্ারি বাহি। 

এতদরতি িূিনীকেি, পরামশতদাো এরিম েিমা কদতয় মুসকলম যদতশর শাসতিরা 

োতদর রাষ্ট্র বযবস্থার অাংশ িতর কনতয়তি। এই জাকলম শাসতিরা কু্রতসডারতদরতি  
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‘অকেকথ’ কহতসতব নবীকজ (সাঃ) এর জাকজরােুল আরতব আসার সুতোে িতর 

কদতি। 

৮. আপকন কনশ্চয়ই যদতখতিন যে, োওহীতদর অনুসারীতদর সাতথ োতদর এি 

আল্লাহর কদতি দাওয়াতের কবকনমতয় কি আেরণ িরা হয়। যিউ েকদ বতল যে 

“োগুেতি অস্বীিার িতরা ও এি আল্লাহর উপাসনা ির” অথবা “িুরআন-

সুন্নাহ কবতরাধ্ী যিান আইন প্রণয়ন িতরা না” বা “বেতমাতন মুসকলমতদর কবরুতদ্ধ 

োলাতনা েুতদ্ধ জায়নবাদী ইহুকদ ও কু্রতসডারতদর সাহােয িতরা না” বা “অমুসকলম 

িাকফরতদরতি ‘জাকজরােুল আরব’ যথতি যবর িতর দাও” ইেযাকদ বলতল োর 

সাতথ কি আেরণ িরা হয়? েকদ মক্কা বা োর আতশ পাতশর যিউ এধ্রতণর িথা 

বতল োহতল শাসিতোিী োর সাতথ কি ধ্রতণর আেরণ িতর? শাসিতোিীতি 

আপকন কি োওহীতদর বানী প্রোরি এই বযকক্তর প্রকে নমনীয় যদখতে পান? 

িখতনাই না। বরঞ্চ আমরা যদখতে পাই যে শাসিতোিী ঐ যলাতির কবরুতদ্ধ 

ষড়েতে কলপ্ত হয়। এরপর োতি বন্দী িতর োর উপর অবণতনীয় কনেতােন োলাতনা 

হয়। অবতশতষ োতি হেযা িরা হয় অথবা িুফফার কু্রতসডারতদর হাতে েুতল 

যদওয়া হয়। 

৯. এিইিাতব আপকন েকদ যিান িকূমতি দারুল-ইসলাম মতন িতরন োহতল যিন 

যসখাতন আল্লাহ র আইন বাস্তবায়ন িরার িথা বলতিন না? যিন যলািজনতি 

পালতাতমন্টগুতলাতি ধ্বাংস িতর যদওয়ার িথা বলতিন না? যিন শাসিতদর 

িুফফারতদর কবকিন্ন িাতজ সহতোকেো িরা ও োর প্রকে আনুেেয প্রিাতশ কনতষধ্ 

িরতিন না? আল্লাহর এিত্ববাতদর প্রকেিা ও দাওয়াতের িাতজ যিন োতদরতি 

কজহাতদ োাঁকপতয় পরার আতদশ কদতিন না? 

১০. এই অাংশিুিু িালিাতব বুোর জনয শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবতন আবদুল 

ওয়াহহাব (রহঃ) এর “িাশফ আশ-শুবুহাে”  বইকি যদখতে পাতরন। 
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১১. ইব্রাকহম (আঃ) মারা োওয়ার পর আরতব ইকনই প্রথম কশরতির প্রেলন 

িতরন। ইবন ইসহাি বতলন-“ আমর ইবন লুহাই প্রথম বযকক্ত যে ইব্রাকহম (আঃ) 

এর দ্বীতন পকরবেতন এতনকিল এবাং মূকেত কনমতাণ িতরকিতলা”। 

১২. োরা এই কশরতি কলপ্ত থািা অবস্থাতেও ইব্রাকহম (আঃ) এর দ্বীতনর কিিু 

অাংশ যমতন েলতো। যেমন োরা হজ্জ পালন িরা, যরাজা রাখা, সাদািা িরা এই 

ইবাদেগুতলা েখনও িরতো। এই েথয ও বযাখযা িাশফ আশ-শুবুহাে এর বযাখযা 

যথতি যনওয়া হতয়তি। 

১৩. িাশফ আশ-শুবুহাে  এর বযাখযা যথতি যনওয়া হতয়তি। 

১৪. সূরা মুহাম্মাদঃ ২৫ 

১৫. সূরা আল-মাইদাহঃ ৫১। আল-আল্লামাহ ইবন হােম এই আয়াতের বযাপাতর 

বতলন-“ এই আয়াতের শাকব্দি অথততিই গ্রহণ িরতে হতব। মুসকলমতদর যিউ 

আসকল িাতফরতদর সাতথ বন্ধুত্ব িরতল যসও োতদর মতধ্য যথতি এিজন বতল 

েণয হতব। এিা এমন পকরষ্কার এিিা কবষয় যে এ বযাপাতর যিান মুসকলমই কদ্বমে 

যপাষণ িরতব না। [আল-মুহাল্লাহ (১১/১৩৮)] 

১৬.  সূরা আন-কনসাঃ ১৪০ 

১৭.  সূরা আে-োওবাঃ ৬৬ 

১৮. সূরা আে-োওবাঃ ৭৪ 

১৯. সূরা আল-ইমরানঃ ৮০ 

২০. সূরা আল-হাজ্জঃ ৭২ 

 


